
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-SCT Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2023 

 
KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, khảo sát thị trường và công tác đảm bảo an toàn 

thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 08/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình 

ổn thị trường cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Kế hoạch 

số 95/KH-BCĐ ngày 12/12/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn 

thực phẩm tỉnh Lạng Sơn, triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023; Chỉ thị số 69/CT-

UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các 

biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an 

toàn, tiết kiệm và công văn số 1578/UBND-KT ngày 29/12/2022 của UBND 

tỉnh v/v triển khai công tác bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối 

năm 2022 và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở Công Thương xây 

dựng Kế hoạch kiểm tra, khảo sát thị trường trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Theo dõi sát diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu để 

đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hoá nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết 

yếu, vật tư nông nghiệp dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 để chủ động có 

phương án hoặc đề xuất với Bộ Công Thương, UBND tỉnh các biện pháp bảo 

đảm cung ứng đủ nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của 

nhân dân và không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. 

2. Việc kiểm tra, khảo sát phải được thực hiện bám sát với chỉ đạo của 

Bộ Công Thương, UBND tỉnh đảm bảo tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả. 

II. THÀNH PHẦN, NỘI DUNG 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Sở - Trưởng đoàn; 

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý Thương mại; 

- Đại diện các phòng: Quản lý Công nghiệp, Kế hoạch – Tổng hợp. 

- Đại diện phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện: Văn Lãng, Lộc Bình, 

Tràng Định và phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn. 

2. Kiểm tra, khảo sát trực tiếp 



2 

 

TT Nội dung Địa điểm khảo sát Địa bàn Ghi chú 

1 Ngày 11/01/2023 (tức ngày 20/12 Tháng Chạp) 

 Khảo sát thị trường, giá một 

số mặt hàng thiết yếu, tiêu 

dùng; công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm. 

Chợ thị trấn Na 

Sầm 

 

Huyện Văn 

Lãng 

 

2 Ngày  12/01/2023 (tức ngày 21/12 Tháng Chạp) 

 

Khảo sát thị trường, giá một 

số mặt hàng thiết yếu, tiêu 

dùng; công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm. 

Chợ thị trấn Lộc 

Bình 
Huyện Lộc Bình  

3 Ngày 13/01/2023 (tức ngày 22/12 Tháng Chạp) 

3.1 khảo sát thị trường, giá một 

số mặt hàng thiết yếu, tiêu 

dùng; công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm. 

Chợ thị trấn Thất 

Khê 

Huyện Tràng 

Định 

 

3.2 Khảo sát thị trường, giá một 

số mặt hàng thiết yếu, tiêu 

dùng; công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm. 

Các chợ  Thành phố Lạng 

Sơn 

 

4 Ngày  18/01/2023 (tức ngày 27/12 Tháng Chạp) 

 Khảo sát thị trường, giá một 

số mặt hàng thiết yếu, tiêu 

dùng; công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm. 

Các chợ Thành phố Lạng 

Sơn 

 

3. Khảo sát, thu thập thông qua báo cáo 

Đối với các huyện còn lại không kiểm tra, khảo sát trực tiếp đề nghị báo 

cáo giá cả các mặt hàng thiết yếu, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hoá nhất 

là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, vật tư nông nghiệp dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023 gửi về Sở Công Thương Đợt 1: Trước ngày 09/01/2023 và  

Đợt 2: trước ngày 26/01/2023 (theo Kế hoạch số 89/KH-SCT ngày 

30/12/2022 của Sở Công Thương). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Quản lý Thương mại chủ trì là đầu mối theo dõi, đôn 

đốc thực hiện nội dung kế hoạch và thực hiện tổng hợp kết quả khảo sát tình 

hình thị trường. 
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2. Phòng Quản lý Công nghiệp chủ trì tham mưu triển khai nội dung 

công tác đảm bảo an toàn thực phẩm theo kế hoạch. 

3. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp tổng hợp, báo cáo chung các nội dung 

của Kế hoạch này lồng ghép vào Báo cáo kết quả triển khai một số nhiệm vụ 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

4. Đối với các huyện Kiểm tra, khảo sát trực tiếp: Đề nghị Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng các huyện phân công cán bộ tham gia đoàn kiểm tra. 

5. Đối với Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện còn lại chủ động nắm tình 

hình thị trường và kịp thời báo cáo theo quy định. 

6. Các phòng chuyên môn, các đơn vị phối hợp cử thành phần tham gia 

đoàn và gửi danh sách về Phòng Quản lý Thương mại trước ngày 09/01/2023 

để tổng hợp; tổng hợp báo cáo gửi Phòng Kế hoạch – Tổng hợp sau khi hoàn 

thành kế hoạch. 

- Văn phòng bố trí phương tiện cho đoàn. 

- Các thành viên tham gia đoàn thực hiện theo lịch khảo sát và thời gian 

xuất phát từng ngày Trưởng đoàn sẽ thông báo cụ thể. 

 Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, khảo sát thị trường và công tác đảm bảo 

an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Sở Công 

Thương, đề nghị các đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KT&HT các huyện: Văn Lãng, Lộc Bình, 

Tràng Định;  

- Phòng Kinh tế TP; 

- Văn phòng Sở; 

- Các phòng: KH-TH, QLCN. 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Liễu Anh Minh 
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